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Zvadlo – Vítání jara 
 

Duben, indiánský měsíc trávy, neboli měsíc aprílu, nestálého počasí nám přináší probouzení 
přírody ze zimního spánku. Je to ideální čas, kdy můžeme přivítat jaro a připravit první 
výpravy do přírody… 
 
Vítání jara bylo dříve tradiční akcí naší oblasti ČTU. Po několika letech obnovíme tradici a 
v sobotu se pěšky vydáme na Rapotínskou Samotu, kde nás bude čekat několik soutěží, 
táborák a kde přespíme do neděle. Zpátky pojedeme vlakem z Rapotína. 
 
Sraz: v sobotu 20. dubna v 9:00 před unií (odchod cca v 9:30) 
Konec: v neděli v 11:36 na vlakovém nádraží v Šumperku 
 
Kde budeme: základna ČTU Rapotínská Samota u Rejchartic. Spát budeme v chalupě ve 
vytopené místnosti. Přesto raději myslete na dobré oblečení a teplý spacák. 
 
S sebou:  
 - spacák, oblečení na spaní 
 - pláštěnku, dobré boty 
 - oblečení do přírody 
 - baterku, šátek, tužku, cancák, KPZ 
 - hygienu 
 - svačinu na cestu, něco na nedělní snídani  
(sobotní oběd bude zajištěn, večer opékáme špekáčky) 
 - vyluštěnou šifru 
 - 30 Kč na vlak a na oběd  
(zbytek se hradí z oddílové kasy) 

 

V případě dotazů volejte Unimu – 604 367 009. 
 

Ahoj všichni! 

Zdravím vás v novém čísle našeho oddílového 
plátku Bu.Báček a doufám, že si užíváte krásné 

jarní počasí. Protože už snad mnoho sněhu 
nebude, čekají nás první výpravy do přírody. 

Tak zase na shledanou… 
pan Lex – tučňaminátor 

 

ˇ 

 



 

 
 

Letní tábor 2013 – Za odkazem kmenů od El Río 
Putumayo 
 

Určitě se už všichni těšíte na další letní tábor našeho oddílu. Dnes 
tedy přinášíme zase nějaké přesnější informace. 
 
Na táboře se z nás letos stanou amazonští indiáni, kteří musí odhalit 
prastará tajemství jejich kmenů. 
 

Termín: 28. 7. – 10. 8. 2013 
 

Místo: tábořiště u Štítů, stanový tábor 
 

Program: pro starší (6. – 9. třída) a mladší (2. – 5. třída) děti bude 
částečně program oddělen 
 

Hlavní vedoucí: Miroslav Ač (Drahoš) 
 

Cena: 2900 Kč 

Šifra na body 
Za odpověď odevzdanou v sobotu získáte 12 bodů do OZNB. 
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Výsledky OZNB za měsíc 
březen 
 

jméno  body  pořadí 

Alča 61 1 

Terezka 36 2 

Ondra 34 3 

Kuba 30 4 

Vítek 30 4 

Aidam 29 6 

Darin 26 7 

Adam 26 7 

Jéňa 25 9 

Kubík 24 10 

Marťa 23 11 

Prokop 23 11 

Olda 22 13 

Krisťa 16 14 

Klárka Š. 15 15 

Áďa 14 16 

Třetí 14 16 

James 13 18 

Adam Ch. 5 19 

Marek 5 19 

Vašek 0 21 

Zuzka 0 21 

Klárka P. 0 21 

David 0 21 

Arnošt 0 21 

Eva 0 21 

Adélka Š. 0 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bu.Báčka vydává oddíl T.O.Kamarádi, ČTU Jesenická oblast, nám. Jana Zajíce 9, Šumperk. Neprodejné. Více informací na 

webu: www.tokamaradi.cz, e-mail: tokamaradi@tokamardi.cz 

Šéfredaktor: Večerníček; zákaz napodobování pod trestem zasypání novinami od hlavy až k patě! Vyšlo 17. dubna 2013 

Kontaktní osoba: Tomáš Urban, Šumavská 35, Šumperk, mobil: 604367009 

Co nás čeká a nemine 
 

Den Země v Zábřeze (24. dubna) – stánek na této akci zajišťují vedoucí a starší děti 
Jarní vandr (26. – 28. dubna) – akce pro starší 
Sjezd Moravy na raftech (začátek května) – termín upřesníme 
Květnová víkendovka (v půlce května) – do přírody 
Bambiriáda v Šumperku (24. – 26. května) 
Závěrečný oheň (polovina června) – na Muně 
 

termíny aktualizujeme v našem kalendáři na webu www.tokamaradi.cz 

 

 


